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16
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 24. novembra 2015
o predkladaní výkazov a iných informácií
Slovenskou kanceláriou poisťovateľov

Národná banka Slovenska podľa § 26 ods. 4 zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom
zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 110/2007 Z. z. a podľa § 35
ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:

§1

a)
b)
c)
d)
e)

Výkazy predkladané Slovenskou kanceláriou poisťovateľov sú
Skp (VCI) 03-04 Výkaz o činnosti Slovenskej kancelárie poisťovateľov, ktorého vzor
vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 1,
Skp (VCL) 04-04 Výkaz o príspevkoch členov Slovenskej kancelárie poisťovateľov,
ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený
v prílohe č. 2,
Skp (TRN) 05-04 Výkaz o umiestnení prostriedkov technických rezerv, ktorého vzor
vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 3,
Skp (VCI) 06-04 Výkaz o poistnom garančnom fonde a osobitnom účte Slovenskej
kancelárie poisťovateľov, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho
vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 4,
Skp (VAO) 11-99 Oznámenie o výbere audítora alebo audítorskej spoločnosti, ktorého
vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe
č. 5.
§2

(1) Výkazy podľa § 1 písm. a) a d) sa vypracúvajú z priebežných údajov
k poslednému dňu príslušného kalendárneho štvrťroka vždy za obdobie od začiatku
kalendárneho roka do konca príslušného kalendárneho štvrťroka, z predbežných údajov
a z auditovaných údajov vždy za celé účtovné obdobie, za ktoré sa výkaz vypracúva.
(2) Výkazy podľa § 1 písm. b) a c) sa vypracúvajú štvrťročne, z priebežných údajov
k poslednému dňu príslušného kalendárneho štvrťroka, z predbežných údajov
a z auditovaných údajov k poslednému dňu príslušného účtovného roka, za ktorý sa výkaz
vypracúva.
(3) Výkaz podľa § 1 písm. e) sa vypracúva ku dňu schválenia audítora alebo
audítorskej spoločnosti.
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§3
(1) Výkazy podľa § 1 sa predkladajú takto:
a) výkazy podľa § 1 písm. a) až d) vypracované z priebežných a predbežných údajov sa
predkladajú do piatich týždňov po uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroka a výkazy
vypracované z auditovaných údajov sa predkladajú do 14 týždňov po uplynutí
príslušného účtovného obdobia,
b) výkaz podľa § 1 písm. e) sa predkladá do desiatich pracovných dní od schválenia
zhromaždením členov Slovenskej kancelárie poisťovateľov.
(2) Výkazy podľa odseku 1 sa predkladajú elektronicky prostredníctvom informačného
systému Štatistický zberový portál.
§4
Výkazy za rok 2015, ktoré sa predkladajú v roku 2016, sa zostavia podľa právneho
predpisu účinného do 31. decembra 2015.
§5
Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska z 18. decembra 2007 č. 15/2007
o predkladaní výkazov, hlásení, správ a iných informácií Slovenskou kanceláriou
poisťovateľov (oznámenie č. 650/2007 Z. z.) v znení opatrenia z 25. novembra 2008
č. 24/2008 (oznámenie č. 513/2008 Z. z.) a opatrenia z 29. apríla 2014 č. 9/2014 (oznámenie
č. 124/2014 Z. z.).
§6
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Jozef Makúch v. r.
guvernér

Vydávajúci odbor:
Vypracoval:

odbor regulácie
Ing. Andrea Gondová, tel. č.: 02/ 5787 3404
Mgr. Zuzana Kardošová, tel. č.: 02/ 5787 2593
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Príloha č. 1 k opatreniu č. 16/2015
Strana 1/1

Skp (VCI) 03-04
Výkaz o činnosti Slovenskej kancelárie poisťovateľov
Neživotné poistenie
a
Poistné
Predpísané poistné
Počet poistných zmlúv
Prijaté poistné
Zaslúžené poistné
Náklady
Prevádzkové náklady
z toho: provízie
odplata za správu likvidácie
Poistné udalosti
Hlásené poistné udalosti
Poistné plnenia
Počet hlásených poistných udalostí
Počet poistných plnení
Rezervy
Technická rezerva na poistné plnenie časť RBNS
Technická rezerva na poistné plnenie časť IBNR
Technická rezerva na poistné budúcich období
Ďalšie technické rezervy
Iné netechnické rezervy vzťahujúce sa k záväzkom z
poistných zmlúv
Zaistenie
Predpísané poistné postúpené zaisťovateľovi
Poistné plnenia postúpené zaisťovateľovi
Technická rezerva postúpená zaisťovateľovi
z toho: technická rezerva na poistné plnenie
časť RBNS
technická rezerva na poistné plnenie
časť IBNR
technická rezerva na poistné budúcich
období
Provízie prijaté od zaisťovateľa
Ostatné výnosy alebo náklady

č.
r.

Hraničné
poistenie

PZP

Zákonné
poistenie

b

1

2

3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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z toho: poistné plnenia
jednorazovej
renty
výplaty
4
5

Metodika na vypracúvanie výkazu Skp (VCI) 03-04
1. Údaje sa uvádzajú v jednotkách meny euro, údaje v inej mene sa vo výkaze uvádzajú
prepočítané referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska platným ku dňu zostavenia
hlásenia.
2. Kolónky vyznačené šedou farbou sa nevypĺňajú.
3. V kolónke „Predpísané poistné“ sa uvádzajú všetky sumy poistného upravené
o stornované poistné a o poskytnuté zľavy z poistného, splatné podľa poistných zmlúv
za sledované obdobie.
4. V kolónke „Počet poistných zmlúv“ sa uvádza počet všetkých platných poistných zmlúv
ku koncu sledovaného obdobia.
5. V kolónke „Prijaté poistné“ sa uvádzajú všetky sumy skutočne zaplateného poistného,
ktoré boli pripísané na účet Slovenskej kancelárie poisťovateľov a v sledovanom období
boli identifikované, to znamená priradené k predpísanému poistnému.
6. V kolónke „Zaslúžené poistné“ sa uvádzajú všetky sumy poistného, ktoré slúžia na krytie
rizika a nákladov v sledovanom období, spravidla ako predpísané poistné neznížené
o podiel zaisťovateľa upravené o zmenu rezervy na poistné budúcich období.
7. V kolónke „Prevádzkové náklady“ sa uvádza suma všetkých prevádzkových nákladov
za sledované obdobie.
8. V kolónke „Provízie“ sa uvádza suma všetkých vyplatených provízií členským
poisťovniam, ktoré sprostredkovali hraničné poistenie v prospech Slovenskej kancelárie
poisťovateľov, v sledovanom období.
9. V kolónke „Odplata za správu likvidácie“ sa uvádza suma všetkých vyplatených náhrad
členským poisťovniam, ktoré vykonali likvidáciu poistných udalostí v prospech
Slovenskej kancelárie poisťovateľov, v sledovanom období.
10. V kolónke „Hlásené poistné udalosti“ sa uvádza celková suma nákladov na poistné
plnenia z poistných udalostí nahlásených v sledovanom období. Uvedie sa stav vytvorenej
technickej rezervy na poistné plnenie z poistných udalostí nahlásených a nevybavených
v bežnom účtovnom období ku koncu sledovaného obdobia a výška nákladov na poistné
plnenia, vrátane nákladov súvisiacich s likvidáciou poistných udalostí, pre poistné udalosti
nahlásené v danom poistnom období vo výške nezníženej ani o podiel zaisťovateľa, ani o
predpokladanú výšku vymožiteľných pohľadávok, na ktoré má Slovenská kancelária
poisťovateľov nárok v súvislosti s poistným plnením.
11. V kolónke „Poistné plnenia“ sa uvádzajú náklady na poistné, vrátane nákladov
súvisiacich s likvidáciou poistných udalostí za sledované obdobie vo výške nezníženej ani
o podiel zaisťovateľa, ani o predpokladanú výšku vymožiteľných pohľadávok, na ktoré
má Slovenská kancelária poisťovateľov nárok v súvislosti s poistným plnením.
12. V kolónke „Počet hlásených poistných udalostí“ sa uvádza celkový počet poistných
udalostí hlásených v sledovanom období.
13. V kolónke „Počet poistných plnení“ sa uvádza celkový počet výplat poistných udalostí,
pri ktorých bolo vyplatené poistné plnenie poškodenému za sledované obdobie.
Do celkového počtu poistných udalostí sa nezahrnú poistné udalosti bez výplaty poistného
plnenia, ani pri existencii nákladov súvisiace s likvidáciou poistných udalostí.
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14. V kolónke „Technická rezerva na poistné plnenie časť RBNS“ sa uvádza stav
technickej rezervy na poistné plnenie z poistných udalostí nahlásených a nevybavených
v bežnom účtovnom období vrátane nákladov súvisiacich s likvidáciou poistných udalostí
vo výške nezníženej ani o podiel zaisťovateľa, ani o predpokladanú výšku vymožiteľných
pohľadávok, na ktoré má Slovenská kancelária poisťovateľov nárok v súvislosti
s poistným plnením.
15. V kolónke „Technická rezerva na poistné plnenie časť IBNR“ sa uvádza stav
technickej rezervy na poistné plnenie z poistných udalostí vzniknutých a nenahlásených
v bežnom účtovnom období.
16. V kolónke „Predpísané poistné postúpené zaisťovateľovi“ sa uvádza časť predpísaného
poistného, ktorá je postúpená zaisťovateľovi za sledované obdobie.
17. V kolónke „Poistné plnenia postúpené zaisťovateľovi“ sa uvádzajú náklady na poistné
plnenia postúpené zaisťovateľovi za sledované obdobie vo výške nezníženej ani o podiel
zaisťovateľa, ani o predpokladanú výšku vymožiteľných pohľadávok, na ktoré má
Slovenská kancelária poisťovateľov nárok v súvislosti s poistným plnením.
18. V kolónke „Technická rezerva postúpená zaisťovateľovi“ sa uvádza celková výška
technických rezerv postúpených zaisťovateľovi ku koncu sledovaného obdobia.
19. V kolónke „Provízie prijaté od zaisťovateľa“ sa uvádza suma všetkých provízií vrátane
podielu na zisku prijatých od zaisťovateľa za sledované obdobie.
20. V kolónke „Ostatné výnosy/náklady“ sa uvádza pri výnosoch kladná číselná hodnota,
pri nákladoch sa uvádza záporná číselná hodnota.
21. Použité skratky:
č.r. - číslo riadku,
PZP - povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla,
RBNS – poistné udalosti nahlásené, ale do konca bežného účtovného obdobia
nevybavené,
IBNR - poistné udalosti vzniknuté, ale v bežnom účtovnom období nenahlásené.
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830

č.
r.

Identifikačné číslo člena
Slovenskej kancelárie
poisťovateľov
2

Dátum úhrady
mimoriadneho
príspevku
9

Obchodné meno člena
Slovenskej kancelárie
poisťovateľov

1

Výška splatného
mimoriadneho príspevku
podľa § 20 ods. 6 zákona o PZP
8

3

4

5

6

7

Dátum
úhrady
príspevku
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Počet poistených motorových
Výška splatného
z toho:
vozidiel za predchádzajúci
príspevku podľa § 20
Poistný
Osobitný
kalendárny štvrťrok
ods. 5 zákona o PZP garančný fond
účet

Skp (VCL) 04-04
Výkaz o príspevkoch členov Slovenskej kancelárie poisťovateľov

VZOR

Metodika na vypracúvanie výkazu Skp (VCL) 04-04
1. Údaje sa uvádzajú v jednotkách meny euro, údaje v inej mene sa vo výkaze uvádzajú
prepočítané referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska platným ku dňu zostavenia
hlásenia.
2. V kolónke „Identifikačné číslo člena Slovenskej kancelárie poisťovateľov“ sa uvádza
IČO, ak ide o slovenskú právnickú osobu. Ak ide o zahraničný subjekt, uvádza sa
identifikátor, ktorý sa prideľuje subjektom v príslušnom štáte alebo identifikátor
právnickej osoby (Legal Entity Identifier, „LEI kód“).
3. V kolónke „Počet poistených motorových vozidiel za predchádzajúci kalendárny
štvrťrok“ sa uvádza počet poistených vozidiel podľa § 20 ods. 5 zákona č. 381/2001 Z. z.
o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o PZP“).
4. Použité skratky:
č.r. - číslo riadku.
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832

č.
r.

Názov protistrany

2

Druh aktíva

1

3

Identifikačné číslo protistrany

Skp (TRN) 05-04
Výkaz o umiestnení prostriedkov technických rezerv

VZOR

4

Mena
5

Kód krajiny protistrany
6

Reálna hodnota

7

HvÚ
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Metodika na vypracúvanie výkazu Skp (TRN) 05-04
1.

Údaje sa uvádzajú v jednotkách meny euro, údaje v inej mene sa vo výkaze uvádzajú
prepočítané referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska platným ku dňu zostavenia
hlásenia.

2.

V kolónke „Druh aktíva“ sa uvádza označenie aktíva podľa číselníka informačného
systému Národnej banky Slovenska Štatistický zberový portál.

3.

V kolónke „Identifikačné číslo protistrany“ sa uvádza IČO, ak ide o slovenskú
právnickú osobu. Ak ide o zahraničný subjekt, uvádza sa identifikátor, ktorý sa prideľuje
subjektom v príslušnom štáte alebo identifikátor právnickej osoby (Legal Entity
Identifier, „LEI kód“).

4.

V kolónke „Mena“ sa uvádza kód meny, v ktorej je napríklad bankový účet vedený alebo
cenný papier emitovaný podľa číselníka informačného systému Národnej banky
Slovenska Štatistický zberový portál.

5.

V kolónke „Kód krajiny protistrany“ sa uvádza kód štátu, v ktorom má protistrana
sídlo podľa číselníka informačného systému Národnej banky Slovenska Štatistický
zberový portál.

6.

V kolónke „HvÚ“ sa uvádza hodnota aktív podľa druhu aktíva a protistrany
v účtovníctve, to znamená nevzťahuje sa len na jeden cenný papier.

7.

Ak je viac termínovaných vkladov v jednej banke alebo pobočke zahraničnej banky,
uvádzajú sa spolu v jednom riadku za jednu protistranu.

8.

Použité skratky:
č.r. - číslo riadku,
HvÚ – hodnota v účtovníctve.

833

834

a
Počiatočný stav
Tvorba (r.3 + r.4 + r.5 + r.6 + r.7 + r.8)
Z príspevkov členov kancelárie podľa § 20 ods. 5 zákona o PZP
Z mimoriadnych príspevkov podľa § 20 ods. 6 zákona o PZP
Z poistného podľa § 16 zákona o PZP
Výnosy z finančného umiestnenia
Prijaté regresy
Iné
Čerpanie (r.10 + r.11 + r.12 + r.13 + r.14 + r.15 + r.16 + r.17 + r.18 + r.19
+ r.20 + r.21)
Poistné plnenie za škodu podľa § 24 ods. 2 písm. a) zákona o PZP
Poistné plnenie za škodu podľa § 24 ods. 2 písm. b) zákona o PZP
Poistné plnenie za škodu podľa § 24 ods. 2 písm. c) zákona o PZP
Poistné plnenie za škodu podľa § 24 ods. 2 písm. d) zákona o PZP
Poistné plnenie za škodu podľa § 24 ods. 2 písm. e) zákona o PZP
Poistné plnenie za škodu podľa § 24 ods. 2 písm. f) zákona o PZP
Poistné plnenie za škodu podľa § 24 ods. 2 písm. g) zákona o PZP
Úhrada záväzkov zo zákonného poistenia
Náklady spojené s vybavovaním záväzkov zo zákonného poistenia
Náklady na finančné umiestnenie
Náklady na činnosť Slovenskej kancelárie poisťovateľov
Iné
Konečný stav (r.1 + r.2 - r.9)
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

b
1
2
3
4
5
6
7
8

č. r.

Poistný
garančný fond
1
2

Osobitný účet

Skp (VCI) 06-04
Výkaz o poistnom garančnom fonde a osobitnom účte Slovenskej kancelárie poisťovateľov

VZOR

3

Spolu
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Metodika na vypracúvanie výkazu Skp (VCI) 06-04
1.

Údaje sa uvádzajú v jednotkách meny euro. Údaje v inej mene sa vo výkaze uvádzajú
prepočítané referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska podľa pravidiel platných
v účtovníctve.1)

2.

Kolónky vyznačené šedou farbou sa nevypĺňajú.

3.

V kolónkach „Poistný garančný fond“ sa uvádza stav, tvorba a čerpanie fondu, ktorý sa
tvorí z príspevkov členov kancelárie podľa § 20 ods. 5 zákona o PZP a z mimoriadnych
príspevkov podľa § 20 ods. 6 zákona o PZP a z poistného podľa § 16 zákona o PZP.

4.

V kolónkach „Osobitný účet“ sa uvádza stav, tvorba a čerpanie fondu, ktorého
prostriedky možno použiť len na úhradu záväzkov zo zákonného poistenia zodpovednosti
za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla vzniknuté do 31. decembra 2001 a
na náklady spojené s ich vybavovaním.

5.

V kolónke „Tvorba“ sa uvádza súčet riadkov 3 až 8.

6.

V kolónke „Čerpanie“ sa uvádza súčet riadkov 10 až 21.

7.

V kolónke „Konečný stav“ sa uvádza súčet riadkov 1 a 2 znížený o hodnotu uvedenú
v riadku 9.

8.

Použité skratky:
č.r. - číslo riadku,
r. – riadok.

1

) § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

835

836

Názov audítorskej spoločnosti alebo meno a priezvisko audítora
Právna forma audítorskej spoločnosti, ak ide o právnickú osobu
Identifikačné číslo audítora alebo audítorskej spoločnosti
Ulica a číslo
Sídlo audítorskej
Obec
spoločnosti alebo miesto PSČ
trvalého pobytu audítora Kód štátu
Číslo licencie audítora alebo audítorskej spoločnosti
Meno a priezvisko zodpovedného audítora
Číslo licencie zodpovedného audítora
Dátum schválenia výberu audítora alebo audítorskej spoločnosti preskúmať účtovnú závierku

Skp (VAO) 11-99
Oznámenie o výbere audítora alebo audítorskej spoločnosti

VZOR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

č. r.

Údaje o audítorovi alebo audítorskej
spoločnosti
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Metodika na vypracúvanie výkazu Skp (VAO) 11-99
1.

Údaje sa uvádzajú v jednotkách meny euro, údaje v inej mene sa vo výkaze uvádzajú
prepočítané referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska platným ku dňu zostavenia výkazu.

2.

V kolónke „Názov audítorskej spoločnosti alebo meno a priezvisko audítora“ sa uvádza
názov audítorskej spoločnosti, ak ide o právnickú osobu, alebo meno a priezvisko audítora, ak
ide o fyzickú osobu.

3.

V kolónke „Identifikačné číslo audítora alebo audítorskej spoločnosti“ sa uvádza IČO, ak
ide o slovenskú právnickú osobu. Ak ide o zahraničný subjekt, uvádza sa identifikátor, ktorý sa
prideľuje subjektom v príslušnom štáte alebo identifikátor právnickej osoby (Legal Entity
Identifier, „LEI kód“). Ak je audítor fyzickou osobou uvádza sa dátum narodenia.

4.

V kolónke „Kód štátu“ sa uvádza kód podľa číselníka štatistického zberového portálu.

5.

Použité skratky:
č.r. číslo riadku,
IČO identifikačné číslo organizácie,
RČ rodné číslo.
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